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OTV-Nieuws december 2018

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur

EINDEJAARSPERIODE IN PLAZASHOPPING
Het doet ons deugd om te kunnen aankondigen dat Plaza Bistro op 
zaterdag 1 december 2018 opnieuw zijn deuren opent. Seniorplaza 
heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het interieur op te 
frissen en enkele renovatiewerken uit te voeren. Je kan dus nu opnieuw 
reserveren of gewoon langskomen en kennismaken met de gerechten 
van onze nieuwe chef en bijbehorend team. Wij weten zeker dat het zal 
smaken!
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Plazashopping
Alles staat weer in het teken van 
het eindejaar inclusief de warme 
sfeerverlichting en versiering. Bij 
onze commerciële partners kan je 
zeker een heel deel van uw cadeau-
ideetjes vinden.   
Plaza Bistro zal vanaf 1 december 
dagelijks geopend zijn. Wens je te 
reserveren of heb je een specifieke 
vraag, neem dan zeker rechtstreeks 
contact op en bel 03 860 49 88 of 
via info@plazabistro.be.

Plazarama, 
Plazarama heeft weer heel wat 
activiteiten op de planning staan. 
Donderdag 13 december is er o.m. 
een lezing van Steffi Vertriest, een 
jonge dame die heel erg gedreven 
ons de nodige tips en tricks geeft om 
gezond te leven zonder dat dit saai 
wordt of grote inspanningen vraagt. 
7 december wordt de 
wandelboulevard opnieuw 
voorzien van nieuwe werken van 
kunstenaars Arlette & Gaby. Voor 
onze allerkleinsten is er op vrijdag 
4 januari ‘kerstverhalen van de 
beroemde Mickey Mouse’.
Dat en nog veel meer activiteiten 
kan je vinden in dit nummer. Word 
je graag persoonlijk op de hoogte 
gebracht van de diverse activiteiten, 

vraag dan snel de infofolder aan op 
plazarama@seniorplaza.be of kijk op 
de website www.plazarama.be!

Plaza City
Het mooie gloednieuwe witte 
gebouw loopt in z’n eindfase. 
Begin volgend jaar verwachten en 
verwelkomen wij al de eerste nieuwe 
residenten. Op het gelijkvloers is 
alvast een dokterspraktijk van start 
gegaan. Heb je interesse in aankoop 
of huur van een appartement, neem 
dan zeker contact op met onze 
sociale dienst op 03 860 70 00 of 
op socialedienst@seniorplaza.be .

Kerstconcert zondag 23 december 
2018
Steffi & Adi zijn op zondag 23 
december 2018 vanaf 15h van de partij 
op het binnenterras van Plaza Bistro. 
Kom dus zeker kijken en luisteren en 
geniet ondertussen van een drankje 
met eventueel bijbehorend hapje uit 
onze Bistro.

Alvast heel fijne kerst- en 
nieuwjaarsdagen gewenst en 
een gezond en voorspoedig 
2019!

Wens je de nieuwsbrief digitaal? 
Stuur een mail naar regionieuws@otvhomecare.be
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OTV HOME CARE:  
Dag van de SLG medewerker

17 oktober 2018 stond bij vele thuiszorgorganisaties in het teken van de dag van de 
verzorgende. 
Bij OTV Home Care stond deze dag in het teken van al onze medewerkers gezinszorg, 
poetsdienst en dienstencheques.
Als bedanking kregen alle medewerkers een kleine attentie vanuit de directie aangeboden. 
Het geschenkje is als blijk van waardering voor hun dagelijkse inzet en dit het ganse jaar door.

De medewerkers in onze gezinszorg, poetsdienst en dienstencheques zijn van cruciaal belang 
binnen het huidige zorglandschap. Meer en meer verkiezen mensen om langer thuis te wonen. 
Onze medewerkers zetten zich dagelijks in en verrichten een veelheid aan taken om het deze 
mensen zo aangenaam mogelijk te maken in hun thuisomgeving.
Ze zorgen voor je persoonlijke hygiëne, ze bereiden heerlijke maaltijden, ze verschonen de 
lakens, ze zorgen ervoor dat het huis er steeds spik en span uitziet, ze staan met de meeste 
zorg in voor je was en strijk, ze bieden een luisterend oor,…

Onze medewerkers van OTV Home Care staan iedere dag klaar voor iedereen: personen 
met een beperking, personen met een psychiatrische problematiek, personen met dementie, 
gezinnen met een pasgeboren baby,…
Ze staan garant dat al deze mensen zo lang mogelijk kunnen thuisblijven in hun vertrouwde 
omgeving.

Onze medewerkers zorgen ervoor dat OTV Home Care dagelijks kwaliteitsvolle zorg kunnen 
bieden aan onze klanten. Zij maken dagelijks het verschil!

Hip Hip Hoera, OTV Home 
Care viert de 100-jarige 

Smets Agnes en zet haar in 
de bloemetjes!

Op 3/11/2018 vierde Smets Agnes haar 100ste 
verjaardag. Mevrouw Smets is reeds jaren een trouwe 
klant in onze reguliere poetsdienst. 
Het ideale moment om mevrouw Smets voor deze 
gelegenheid in de bloemetjes te zetten.

NIEUWBOUW MET STANDING - UNIEKE LIGGING

Kom op  
1 december 
TIJDENS DE SENIORPLAZA 
KERST- EN CREAMARKT 

vrijblijvend 
ons model-
appartement 
ontdekken! 
Of op afspraak  
wanneer het u past

Maak vrijblijvend een afspraak. 
ondergrondse parking
Meer info:
03 860 70 00
info@plazacity.be
www.plazacity.be

Pal in levendig handelscentrum
Met kleinhandel, zwembad en  
wellness, brasserie en kapsalon 

Tegenover het bruisende 
woonzorgcentrum Seniorplaza
Tal van faciliteiten en animaties -  
De lekkere keuken van Plaza Bistro - 
(Latere) zorg- en dienstverleningen 
wanneer gewenst 

Zelfstandig wonen en 
genieten in Plazacity
Centrum Willebroek - tegenover Seniorplaza

Luxe nieuwbouw met 
ondergrondse parking
Erkende assistentiewoningen - 
Opp. 95 tot 123 m2

Om zelf te wonen of als 
investering
Later alle gemoedsrust -  
Verlaagd btw-tarief van 12 %

TE KOOP EXCLUSIEVE LUXE ASSISTENTIEWONINGEN
REEDS 70% VERKOCHT! 
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PLAZA BISTRO 
NIEUWE UITBATERS, 
VERNIEUWDE KAART! 

Vanaf 1 december verwelkomt kok Yves en zijn team jullie in Plaza Bistro.

Plaza Bistro heeft een prachtig interieur, modern, maar toch met een klassieke toets, deze wordt 
opgevuld door de ziel en passie van kok Yves en zijn getalenteerd team voor eten en wijn, en dat 
proef je...

Plaza Bistro is hot, zowel voor jong als oud, men kan er proeven van kleine gerechten tot 
Noordzeetong in de pan... Pannenkoeken, wafels met een heerlijke koffie, dagverse bereidingen 
aan eerlijke prijzen.

Je kan alle dagen terecht in Plaza Bistro en dit van 11u tot 19u.

Heb je bepaalde wensen, allergieën, wil je graag komen eten, …? Neem zeker contact op om de 
vele mogelijkheden te bespreken.

Wens je graag tijdens deze uren of op andere uren een feestje of etentje te organiseren voor een 
groter gezelschap, dit kan zeker! 

DE CHEF KORT OP DE ROOSTER!

Sofie: Yves, kan je je kort even voorstellen?

Ik ben Yves Vermeren, geboren te Willebroek in het jaar 1970.

Ben reeds 31 jaar actief in de Horeca, waarvan 27 jaar als chef.

Oorspronkelijk ben ik van Willebroek en woonde er tot mijn 18de in de Breendonkstraat waar 
mijn ouders een superette hadden “Voeding Meerhof”.

Ik heb ervaring kunnen opdoen in verschillende horecazaken waaronder De Buerstede 
(Aartselaar), Tolhuis-veer (Schelle), ’T Klein kasteeltje (Willebroek), Belle-Epoque (Boom),  
De Smoutstoop (Boom) en ’T Beukenhof (Boom).

Mijn betrachting is om van de Plaza Bistro een eet- en drankgelegenheid te maken waar het 
aangenaam vertoeven is en kwaliteitsvolle gerechten worden geserveerd die voor iedereen 
betaalbaar zijn.

Sofie: Wat is je favoriete aperitief?

Duvel.

Sofie: Wat is je lievelingsgerecht?

Paardenfilet met z’n jus en mosterd.

Sofie: Welke beroemde klant zou je willen ontvangen in je restaurant?

De beroemde klant die ik eens zou willen ontvangen in de zaak is Chef Jan Buytaert (gewezen 
eigenaar van Restaurant De Bellefleur).

Overwinningsstraat 161 - 2830 Willebroek  
03 860 49 88 - info@plazabistro.be  

www.plazabistro.be 
Alle dagen doorlopend van 11u tot 19u

4

IMPAKT-lezing  
door Steffi Vertriest
Infosessie in het kader van het Plazarama aanbod – www.plazarama.be  
de activiteiten gaan door in de Plazarama zaal 
Overwinningsstraat 133 te 2830 Willebroek, 03 860 70 00

Door: Steffi Vertriest

Donderdag 13 december 2018 - Om 19u30

Healthy foodie, voedingsconsulente en Njam!-televisiekok Steffi Vertriest geeft een frisse kijk 
op een gezonde en positieve levensstijl.
Iedereen wil gezond eten, maar hoe pak je dat precies aan? En wat is nu echt gezond en wat 
zijn fabeltjes? Steffi Vertriest legt uit hoe je de juiste keuzes maakt en waarop je moet focussen. 
Tegelijk maakt ze komaf met een aantal gangbare ideeën, zoals ‘alles met mate is het beste’.
De teneur van haar filosofie is dat je zelf een grote impact kan hebben op je gezondheid – 
gezond leven is dus een haalbare kaart voor iedereen, als de goesting er maar is. Steffi schetst 
een breed kader waaraan iedereen kan aftoetsen welk product goed is. Het gaat erom wat je 
wel moet eten en niet om wat je niet moet eten.
Een ideaal moment om je te laten besmetten door een frisse en originele kijk op voeding en 
gezondheid.

Tijdens deze lezing tonen we aan dat je zelf al een enorme impact kan hebben op je gezondheid. 
Met slimme tips & tricks laten we je zien dat dit helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. 
Alles draait rond de positieve spiraal waarin we terecht willen komen. We behandelen topics 
zoals voeding, ontspanning, epigenetica en de kracht van slaap.
Steffi Vertriest is reeds sinds haar jeugd actief als zangeres. Ze was vijf jaar lang een van de 
vaste leden van de koorformatie Scala en verbond zich nadien vooral aan meer kleinschalige 
muziekprojecten. 

Tijdens haar studie aan de Universiteit Gent startte Vertriest als presentatrice op de radiozender 
Urgent.fm, waar ze onder meer te horen was met het programma Spoetnik. In 2011 ging ze aan 
de slag bij Medialaan, waar ze voor VTM videoreporter was tijdens de eerste twee seizoenen van 
The Voice van Vlaanderen. Tussen 2013 en 2015 was ze er ook een van de vaste presentatrices op 
radiozender Qmusic, voornamelijk 
van het nachtprogramma Insomnia. 
Tegelijkertijd was ze een van 
de schermgezichten van de 
onafhankelijke televiezender JUST. 
Sinds 2017 presenteert ze onder 
de titel De gezonde goesting een 
wekelijkse kookrubriek op de 
culinaire televisiezender Njam!.

€10 
per persoon
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JOBSTUDENTEN (m/v)

VERPLEEGKUNDIGEN
Profiel: minimum 1 jaar verpleging gevolgd
beschikken over vervoer

OTV is een onafhankelijke en niet-zuilgebonden thuiszorgorganisatie 
gekoppeld aan een uitgebreid netwerk van thuisverpleging.

Voor de schoolvakanties zijn wij voor onze dienst 
thuisverpleging op zoek naar

www.otvhomecare.be -  thuisverpleging@otvhomecare.be

INTERESSE?
Info is verkrijgbaar bij Geert Joos 0477 27 63 82
Sint-Amandsesteenweg 54, 2880 Bornem
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SENIORPLAZA 
& OTV HOME CARE

WENSEN JE 
Wij, in Orthoshop, doen er alles aan om mensen 
zo lang mogelijk mobiel te houden. Daarvoor 
werken we samen met gespecialiseerde (RIZIV-
erkende) verstrekkers. Je kan bij ons sinds 
enige tijd ook terecht voor Eyelove Brillen en 
een gratis oogmeting.

Eyelove Brillen Willebroek.. bij iedere 
outfit een passende bril
Je gaat op vakantie, hebt een feest of je bent 
jarig? Voor iedere gelegenheid of iedere outfit 
heeft optiekketen Eyelove een passende bril. 
Het unieke concept van Eyelove biedt jou 
daarmee de mooiste monturen, brillenglazen 
van hoge kwaliteit en goede service voor de 
scherpste prijs. Bij Eyelove heb jij een complete 
bril op jouw eigen sterkte voor veraf óf 
dichtbij voor 49 euro, een multifocale bril met 
leesgedeelte voor slechts 99 euro en een multi-
plus bril met breder leesgedeelte voor 149 euro. 
Binnen 2 weken kan de bril worden opgehaald 
en wordt deze afgesteld.

225 Monturen
Bij het Eyelove-verkooppunt Orthoshop in 
Willebroek heb je de keuze uit minimaal 
225 monturen. De collectie monturen wordt 
regelmatig vernieuwd. Eyelove heeft voor ieder 
wat wils: kunststof, metaal, klein, groot, rond, 
vierkant, kleurrijk en voor iedere gelegenheid 
een passende bril. 
Bovendien kun je ook terecht 
voor een gratis oogmeting, 
waarmee wordt vastgesteld 
welke sterkte glazen je nodig 
hebt.

Kom naar Orthoshop en laat je 
overtuigen van de kwaliteit en 
keuze van de monturen. En voor 
de prijs hoef je het zeker niet te 
laten!

Compleet bij Eyelove Brillen is inclusief: 
Montuur naar keuze, glazen op iedere sterkte 
met kras werende laag en ontspiegeling bij 
blanke glazen, dunner geslepen vanaf sterkte 
3.00, gratis oogmeting, niet goed=geld terug-
garantie en een luxe brillenkoker!

EYELOVE BRILLEN …. 
COMPLETE BRIL MET GRATIS 
OOGMETING

Onderhoudtips voor uw bril:
• Bewaar je bril in de Eyelove-brillenkoker.
• Schoonmaken met een zachte, droge 

doek (niet met keukenpapier).
• Spoel dagelijks je bril én glazen af met 

schoon water.
• Gebruik speciale brilspray voor de glazen.
• Gebruik geen chemische 

reinigingsmiddelen, vochtige 
brillendoekjes of zeepachtige producten 
waar citroen in is verwerkt. 

• Bij gebruik van haarlakken en sprays, 
eerst bril afzetten.
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VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek

 03 860 70 00 • plazarama@seniorplaza.be

 www.plazarama.be

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

IMPAKT lezing door Steffi Vertriest donderdag 13 december om 19u30

Themafilm: ‘The Leisure Seeker’ vrijdag 21 december om 14u00

Infosessie: ‘Stress in moderne tijden, wat doet het met ons lichaam?’ maandag 21 januari om 19u30

Infosessie: ‘Leren leven met rimpels? Huidveroudering en verzorging’ donderdag 21 februari om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

‘De geheimen van Hollywood Musicals’ door Lieven Debrauwer (NEOS) dinsdag 4 december om 14u00

Vernissage: ‘Arlette en Gaby’ vrijdag 7 december om 20u00

Steffi & Adi in kerstconcert zondag 23 december om 15u00

DVD Concert: André Rieu ‘Falling in love’ vrijdag 28 december om 14u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Workshop: ‘Tafeldecoratie’ donderdag 6 december om 19u00

Cursus: Autobegeleider zaterdag 8 december om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 22 december om 19u00

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 12 december om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) donderdag 13 december om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 19 december om 19u30

Cursus: Leren werken met android tablet/smartphone (10 delige lessenreeks) maandag 7 januari om 9u15

PPLLAAZZAAKIDSKIDS DATUM UUR

Film: ‘Kerstverhalen van Mickey en zijn vriendjes’ vrijdag 4 januari om 14u00

IEDEREEN IS WELKOM OP DEZE ACTIVITEITEN

ADRES 
Overwinningsstraat 133-135 
2830 willebroek 

ALGEMEEN NUMMER: 
tel. 03 860 70 00 
Fax 03 866 07 82 

E-MAIL:  
regionieuws@otvhomecare.be 

WEBSITE:  
www.otvhomecare.be 
www.seniorplaza.be 
www.plazarama.be

PLAZARAMAKALENDER 


